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W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 16.01.2014 r. w sprawie: 

1. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych informuję, że na Placu Targowym są 
wyznaczone trzy takie stanowiska parkingowe i nie przewiduje się na chwilę obecną 
wydzielania kolejnych; natomiast oznakowanie wnioskowanego miejsca postojowego przy 
Przychodni Rejonowej leży w gestii administratora przychodni; 

2. zamontowania słupków przed Przedszkolem Nr 7 informuje, że wnioskowane słupki będą 
' mogły zostać zamontowane po zabezpieczeniu przez Radę Miasta Zgierza środków 
finansowych w budżecie miasta na oznakowanie pionowe i poziome oraz po. poprawie 
warunków atmosferycznych; 

3. oznakowania ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Tuwima i ul. Staffa informuję, że po 
przeprowadzeniu pomiarów szerokości chodników ustalono, że na ul. Staffa ma on 
szerokość około 2,3 m, co jest niewystarczającym do traktowania do jako ciągu pieszo-
rowerowego i w związku z tym nie ma możliwości umieszczania w tym miejscu znaków 
informacyjnych o ścieżce rowerowej; natomiast w kwestii oznakowania ul. Tuwima 
informuję, że wnioskowane znaki zostaną zainstalowane po zabezpieczeniu przez Radę 
Miasta Zgierza środków finansowych w budżecie miasta na oznakowanie poziome 
i pionowe oraz po zakończeniu zimy; 

4. terenów położonych za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym wyjaśniam, iż 
w stosunku do przedmiotowego terenu realizowany jest kierunek przedstawiany 
w odpowiedziach na poprzednie Pana interpelacje w tej sprawie. Przedmiotowy obszar 
utrzymywany jest jako teren zielony, wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców 
sąsiadującego osiedla. Corocznie od wiosny do jesieni ww. tereny są patrolowane przez 
Straż Miejską i sprzątane w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. 
Mając na względzie dotychczasowy sposób wykorzystania prowadzone będą sukcesywne 
starania w kierunku stopniowego urządzania tych terenów. W roku bieżącym poza 
sprzątaniem planowana jest przycinka krzaków rozrastających się na ścieżki spacerowe. 
Ponadto wyjaśniam, iż w celu utrzymania tego terenu, jako zielonego obszaru służącego 
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rekreacji mieszkańców, do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zgłoszona została zmiana polegająca na objęciu części 
tych terenów jednostką 3/ZP - tereny zieleni urządzonej; nie mogę natomiast rozstrzygać 
0 kwestiach zagospodarowania terenów pozostających w użytkowaniu wieczystym 
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób prywatnych, jako nie należących do 
gminnego zasobu nieruchomości; 

5. zamontowania oświetlenia ulicznego informuję, że w budżecie miasta Zgierza na 2014 r, 
ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje nie 
ujęto budowy oświetlenia w ulicy Owsianej, końcowym odcinku ulicy Sienkiewicza 
1 ul. Wiosny Ludów; możliwość budowy oświetlenia w w/w ulica będzie analizowana przy 
planowaniu zadań w kolejnych latach. 

Otrzymują: 
1. Biuro Rady Miasta Zgierza 
2. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 
3. a/a 


